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Grovsopscontainer är beställd till 9 – 11 april

Vad får kastas i denna? Trasiga möbler, verktyg utan 
sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis -
eller annat skrymmande avfall är grovsopor.

Tänk på att däck, bilbatterier eller elektriska apparater 
inte får kastas här, ej heller farligt avfall. 

Vad är då  farligt avfall?  Dit räknas  allt som kan vara 
giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, 
miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. 

I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis 
kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och 
växtskyddsmedel.

Ännu mer intresserad av sophantering? 
Läs mer här: https://bit.ly/2V2eF04

Brandsynsinspektion av 
garagen lördagen den 10 april.

Vi börjar med garagen på 
södra parkeringen kl 09.00 och fortsätter med garagen 
runt den norra parkeringen kl 10.00. Service kommer 
samtidigt att utföras på garageportarna, se egen info i 
kolumn 1.

Detta ingår i vårt systematiska brandskyddsarbete, vilket 
är lagstadgat att utföra. Det handlar bland annat om att 
våra bostäder har fungerande brandvarnare
- har ni inte det så säg till. Brandsläckare kontrolleras 

att de finns och att de inte är blockerade. Brandlarmen i 
undercentral, soprum och i garagen för laddbara bilar 
testas etc. 

För just garagen handlar det om att vi följer de regler 
som vi har satt upp för förvaring i våra garage.
Vi har tillsammans med branschkunniga kommit fram till 
en lista med saker som bedöms vara rimligt att förvara i 
ett garage utan att tumma på brandsäkerheten allt för 
mycket. Ni finner listan på sidan 2. 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla 
byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd.
I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att 
detta innebär att man också bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete. 

Service av garageportarna lördagen den 10 april.

När vi ändå är ute vid garagen kommer vi att låta utföra
service på portarna. Brandsynsinspektion kommer  
nämligen också att utföras, se egen info i kolumn 2. 
En del portar är skeva i sin upphängning och är svåra att 
hantera. Andra behöver smörjas för att fungera bra. 

När ens garage är brandsynsinspekterat kan man lämna 
sin garagenyckel till oss så man slipper vänta. Vi kommer 
efter utförd service att lämna tillbaka nycklarna.

Föreningsstämma

Datum för föreningsstämman är bestämd 
till den 4 maj kl 18.00. Platsen kommer att 
vara på gräsmattan söder om föreningslokalen. Särskild 
kallelse kommer senare.Vårstädning lördagen den 10 april, kl 09.00 – 12.00

Det blir mycket att stå i för en del denna dag.
Det behöver genomföras en vårstädning av vårt område. 
Vi samlas 09.00 utanför sopsorteringsrummet och 
fördelar uppgifter och verktyg.

Efter avslutat arbete bjuder föreningen på grillad korv 
och dryck utanför föreningslokalen.

Alla är hjärtligt välkomna. Anmälan sker via mail till 
info@ingegerd.com. Via SMS till 0768-500351 eller med 
lapp i lådan i sopsorteringsrummet.  Vid regn ställer vi in.

Enligt våra ordningsregler är 
bilkörning på föreningens
område enbart tillåten vid 

av- och pålastning. Så fort detta är gjort ska fordonet 
snarast köras ut igen. För allas trevnad och säkerhet ber 
vi återigen alla att respektera och följa detta.
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I garaget skall motorfordon som ägs eller disponeras av boende i föreningen stå. Förutom vad som 
framgår nedan får inget annat förvaras i garagen. Detta i enlighet med gällande brandskyddsregler.  

Föreningen kommer regelbundet att inspektera alla garage.  

Medlem som inte följer dessa regler riskerar att förlora sin garageplats.  

 

• En uppsättning däck som tillhör fordonet. 

• Tillbehör och produkter för underhåll av fordonet. 

• Max 5 l brandfarlig vätska, utöver drivmedel i fordonets tank. Ingen brandfarlig gas får 
förvaras i garagen. 

• Hushållets cyklar (i mån av plats). 

• Grill (dock inte eventuell gasolbehållare). 

• Gräsklippare.  

• Kvast och snöskyffel.  

• En hyllsektion, bänk eller väggfasta hyllor framför fordonet. På dessa får endast det enligt 
ovan punkter förvaras.   

• På väggar längs fordonets sidor får inget av ovan förvaras. Varken på golvet eller hängande på 
väggarna.  

• I taket på varje garage får endast en takbox till bilen finnas, all övrig förvaring förbjuden pga. 
rasrisk vid brand. 
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